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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 50 Godkäimande av dagordningen 

§ 51 Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, planchefen samt 
från VD för Håbohus AB respektive Håbo Marknads AB 

§ 52 Beslut om tidplan för budgetprocessen för år 2013 samt plan för åren 2014-2015 

§ 53 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 54 Redovisningar av till styrelsen inkonma handlingar 

§ 55 Redovisning av framtida gatusträckning inom detaljplaneområdet Håbo Allmänning med 
flera fastigheter, Dragelund , Bålsta tätort 

§ 56 Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om fortsatt mottagande av flyk
tingar och andra hjälpbehövande 

§ 57 Beslut om kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens åren 2012-2015 

§ 58 Medlemsdialog med företrädare för Regionförbundet Uppsala 

§ 59 Information om hur medel från Delegationen för hållbara städer, ska användas 

§ 60 Beslut om att avbryta arbetet dels med planuppdrag samt dels med intentionsavtal avseen
de Skipark 360 samt att gå vidare med planering för industri- handels- och kontorsverk
samhet 

§ 61 Detaljplaneprogram för Bålsta centrum - samråd sanlt förslag om utökning av program
området 

§ 62 Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Trygghetsboende Dalaängen - Beslut om sam
råd 

§ 63 Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

§ 64 Beslut om samverkansavtal med Tryggare Uppsala län 

§ 65 Beslut omjustering av gällande beslut om fimlatecknare för dels kommunstyrelsens verk
samheter och dels kommunövergripande frågor 

§ 66 Beslut om sommmjobb för ungdomar år 2012 

§ 67 Fortsatt beredning av översynen av den politiska organisationen 

§ 68 Redovisning aven rapport från SKL, med redovisning av konsekvenser av ett eventuellt 
läns- och landstingsbyte för Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 69 Avsägelse och fyllnadsval till ungdomsrådet 

§ 70 Skolnämndens begäran om att erhålla pengar som är reserverade under kommunstyrelsen, 
för insatser inom skolnänmdens verksamheter 

§ 71 Återrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar. 

§ 72 Redovisning av synpunkter inkOlnna till nämndema för redovisning i samband med års
bokslut 2011 

§ 73 Årsredovisning för år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter 

§ 74 Årsredovisning för år 2011 

§ 75 Yttrande över överIdagad detaljplan för Frösundavik etapp 1 

§ 76 Förslag till ändring i riktlinjer för fardtjänst och riksfårdtjänst - slopad avgift för medrese
när i sanlband med färdtj änst 

§ 77 Redovisning av beredd motion med förslag om att fårdtjänstberättigads medresenär ska få 
medfölja till reducerad altemativt ingen kostnad för medresenären, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

§ 78 Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordförandeskap i demokratibered
ningen, motionärer: Tomas Alm (FP) och Lisbeth Bolin (C) 

§ 79 Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av skolomas arbete mot mobb
ning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

§ 80 Förslag till investeringsbudget för färdigställande av konstgräsplan 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §50 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att följande ärenden kompletteras till dagens, tidigare 
utsända, ärendelista: 

Redovisning av möjlig framtida väg-/gatusträckning inom Håbo 
Allmänning, Bålsta tätort 

Fyllnadsval till ungdomsrådet 

InfoIDlation om upphävd detaljplan - Sko kloster udde, etapp I 

Förslag till yttrande över över överklagat beslut gällande detaljplan för 
Frösundavik, etapp 1. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens beslutar att godkänna utsänd och kompletterad dagordning 
för dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 51 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundi
rektören, planchefen samt från VD för Håbohus AB respektive 
Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Följande informationer lämnas av: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Med anledning av försvarets ansökan om utökad verksamhet vid Veckholms 
skjutfålt, Enköpings kommun, redovisas följande två kOlmnande händelser: 

2012-04-25 hålls ett möte i kommunhuset på initiativ av Båtsbackens tomt
ägarförening. 

2012-05-03 ordnar Länsstyrelsen i Uppsala län ett möte med anledning av 
försvarets planer på utökad verksamhet vid skjutfåltet 

Ingiven skrivelse till Landstiget i Uppsala med uppmärksammandet på och 
frågor om situationen inom Bålsta vårdcentral. 

Konnnundirektören 

Kommunhuset utsattes för ett inbrott under natten mellan den 30 och 31 
mars. Ett 40-tal datorer tillgreps. Polisutredning pågår. Genom olika insatser 
inom berörda förvaltningar, påverkades inte verksamhetema i någon väsent
ligt avseende av det inträffade. 

VD för Håbohus AB 

Information ges dels om aktuella nyproduktioner, bolagets verksamhetsplan 
samt dels om bolagets måluppfyllelse av de av fullmäktige beslutade över
gripande målen. Bland a!mat noteras bolagets målsättning är att vara en at
traktiv arbetsgiva!'e, att utveckla servicen inom verksa!uhetema sanlt att 
stärka möjligheten till dialog mellan företaget och de boende. Bolaget med
verka!' till tillväxtrnåIet genom exploatering av "centrala lägen" inom Bålsta 
tätort. Tillsmnmans bedöms detta medverka till att stärka va!llmärket "Håbo 
konmlun" . 

Följande nyproduktioner noteras: 

Trygghetsboendet vid Dalängen, Bålsta tätOli, med totalt 52 lägenheter med 
tidigast möjliga byggstart under senare delen av år 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1087 
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Kommunstyrelsen 

KS § 51 

Bebyggandet av den så kallade Glastomten Bålsta tätort, med anslutande 
mark, med 70-80 lägenheter. ByggstaJien är beräknad till tidigast någon 
gång under år 2014. 

VD för Båbo Marknads AB 

Infoffilationer lämnas dels om bolagets aktiviteter syftande till att stärka ut
vecklingen av näringslivet och dels om aktuella projekt. 

Av redovisningen noteras följande: 

Under år 2011 staJiades ca 150 nya företag inom kommunen. 
Lokaler för företagande haJ' tillkommit i Skokloster. 
Utvecklingen av Logistik Bålsta fortsätter bland annat med ekonomiskt stöd 
från Regionförbundet Uppsala länI"Arenor för tillväxt". 
MarkOImåden inom Lillsjön och Draget, Bålsta tätort, planeras färdigställas 
för handel och industriverksamheter. 
Ekonomiska bidrag från Regionalförbundet Uppsala länITillväxtverket 
kommer att nyttjas bland annat för generell företagsutveckling samt för att 
stärka kvinnligt företagande. 

Planchefen 

Regeringen har beslutat att upphäva länsstyrelsens och därmed kommun
fullmäktiges beslut om detaljplan för Skoldoster udde, Skokloster. 

JUSTO?I k~ ft I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012, 1087 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

KS 2012/40 

Beslut om tidplan för budgetprocessen för år 2013 samt plan för 
åren 2014-2015 

Följande tidplan for budgetprocessen foreslås: 

Datum Aktivitet 

15 februari Skatteprognos avseende åren 2012-2015 

19 mars Ledningsgruppens forberedelse infor 
omvärldsanalys/verksamhetsanalys 

20 mars Arbetsutskottets direktiv för ntarbetande av planeringsramar 
tidplan 

10 april Ledningsgrupp omvärldsanalys (befolkningsprognos) I 
verksanlhetsanalyser (drift o investerings budget, finansplan 
(kl. 10.00-12.00) 

16 april Föreläsning omvärldsanalys (befolkningsprognos) I 
verksanlhetsanalyser (drift o investeringsbudget, finansplan 
(kl. 13.00-17.00) 

16 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

19 april Ledningsgruppens forberedelse infor budgetkonferens den 
2 maj (heldag) 

26 april Skatteunderlag prognos 

2 maj Budgetkonferens, ordinarie och ersättare i fullmäktige och 
nämnder inbjuds samt lednings gruppen och ekonomer. 
(kl. 13.00-17.00) 

8 maj (Budgetramar åren 2013 -2015 KS-au) 
Infonnation till Komsam 

21maj Budgetramar o mål åren 2013 -2015 (Skatt och budget) 
Kommunstyrelsen 

lljuni KOlllinunfullmäktige beslutar om skatt o budget o KF-mål 
2013 och plan 2014- 2015 

Oktober Nänmderna fastställer mål och budget for år 2013 utifrån 
budgetramar samt pla1l2014-2015 

v 38 Regeringen avger budgetpropositionen 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.12S3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-04-10 

KS 2012/40 

17 december Kommunens budget för år 2013 och plan 2014-2015 
Rapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 42. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fastställa redovisad tidplan för budgetprocessen för 
år 2013 samt plan får åren 2014-2015. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1253 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 53 KS 2012/6 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut för perioden 2011-11-21 - 2012-03-06, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, (inga nya anställnings beslut) 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-01-19 - 2012-03-06. 
• Skolkontoret, perioden 2011-12-22 - 2012-03-06. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-02-14 - 2012-03-05. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2011-11-21- 2012-02-20. 

Enskilda beslut 
• Detaljplan för Kalmarsand- behovsbedönming av miljöbedömning, 

2012-02-20, PlanchefLina Wallenins 

Protokoll 
• Överenskommelse 2012-02-14, anställning för förvaltningschef 

skolförvaltningen 
• Sammanträdesprotokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2012-

02-13 
• F örhandlingsprotokoll, Pmier: Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Svenska Kommunalarbetarförbundet (Konununal), Central 
tvisteförhmldling angående uppsägning på gmnd av personliga skäl, 
2012-01-18 

• Förhandlingsprotokoll, 2011-11-15, Förhandling enligt MBL 11 § -
Avgift och indexjustering av pedagogisk måltid. 

Delegationsbesluten kml studeras individuellt i den pfum som fimlS med vid 
sannnanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Tjfulsteskrivelse 2012-03-07. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutm' notera delegationsbesluten som delgivna. 

JU?Jll····-t 1/1 1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1085 
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"'-' KOMMUN 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 54 KS 201215 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-04-10 

Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2012-03-07. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

i 

JU/fiRE I- 11 
UT ,~~ 1 fi 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1086 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 55 KS 2009/71 

Redovisning av framtida gatusträckning inom detaljplaneområ
det Håbo Allmänning med flera fastigheter, Dragelund , Bålsta 
tätort 

Kommunstyrelsen beslöt 2011-02-07 om upprättande av ett detaljplanepro
gram för rubricerat område, Programmets inriktning ska vara tudelat med 
inriktning dels för handel och industri och dels för en inomhusskidanlägg
ning med mera- Skipark 360, 

Konullunstyrelsen har i aJmat ärende vid dagens Sanll11aJlträde, att ta ställ
ning till ett förslag om att avbryta dels samaJ'betet ,med Skipark 360 och 
dels arbetet med programmets delinriktning för en skidanläggning, Detta 
mot bakgrund av att Skipark 360 AB haJ' begärt sig i frivillig likvidation, 

Vid dagens sammanträde medverkar företrädare för Bjerkings Arkitekter 
Ingenjörer och föredrar ett förslag över möjligt gatunät inom det aktuella 
onll'ådet. Detta kopplat till ett planprogram med inriktning för industri och 
handel. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av möjligt anslutnings- och vägnät inom Håbo 
Allmämung 1:4 med mera, 

Kommunstyrelsens beslut 

l, Styrelsen beslutar att notera länmad infOlmation, 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1285 
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Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 56 KS 2012/20 

Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan tidigare ett avtal med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande. Länsstyrelsema har 
sedan år 2010 öveliaget ansvaret för avtal för flyktingmottagande. 

Socialnämnden redovisar förslag till nytt avtal för mottagande av flyktingar 
och andra hjälpbehövande. Arbetsutskottets tillstyrkan om att teckna avtal 
med länsstyrelsen, föreligger. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Noteras att socialnämnden för närvarande utarbetar förslag till mål och 
riktlinjer för det kommande flyktingmottagandet. I avvaktan på detta, 
bedöms det lämpligt att avvakta med beslutet om nytt avtal då dessa båda 
ärenden bör hanteras samtidigt. Nuvarande avtal med Migrationsverket 
gäller fOlifarande. 

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas, konstaterar 
ordföranden att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på förslag 
till mål och riktlinjer för det konnnande flyktingmottagandet. 

BeSlutsunderlag 
KOlllinunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnrullildens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens tjfulsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avtal med Lfulsstyrelsen i Uppsala lful 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
Tjfulsteskrivelse 2012-03-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 63. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar bordlägga, ärendet i avvaktan på konnnande förslag 
till mål och riktlinjer för det fOlisatta flyktingmottagandet. 

Beslutsexpediering 
S ocialnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESrYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 57 KS 2008/27 

Beslut om kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens 
åren 2012-2015 

Kommunfullmäktige beslöt 2008-04-28, §40, att varje nämnd ska ha en tre
årig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur val
friheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att all 
verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med 
undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt 
lag eller forordning måste utforas av kommunen. 

I kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens 2009-2012 har funk
tionema för personal, utredningar, upphandling samt kommunstyrelsens stab 
ansetts vara av strategisk art och därmed ej lämpade för att lägga ut på ent
reprenad. Lönefunktionen har undantagits med hänsyn till att verksamheten 
bedilvs i form av gemensam nämnd med Trosa kommun. 

Enligt planen skulle beslut om konkurrensutsättning av IT, vaktmästeri och 
växel ske under 2009. Kommunstyrelsen beslöt 2010-10-18 att inte genom
fora upphandling av telefonväxel, vaktmästeri och cafeverksamhet. Beslutet 
motiverades bland anuat med pågående arbete med inrättandet av ett med
borgarkontor . 

Från den tidigare planen kvarstår att avgöra om IT-verksarnheten ska upp
handlas. Några nya verksarnheter där upphandling bör prövas har inte iden
tifierats. 

IT-verksamheten är i ett skede där det sker stora förändringar i infrastruktur 
och verksamhets system. Att i nnläget konkurrensutsätta IT -verksamheten 
kan il1l1ebära att pågående arbete fordröj s. 

Med hänsyn till detta föreslås att konkurrensutsättning av kommunens IT
verksamhet får austå under planeringsperioden. 

Konununstyrelsen föreslås mot demla bakgrund att inte genomfOra någon 
konkurrensutsättning under perioden under 2012 till 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens plan for valfrihet och konkurrens 2009-2012 
Beslut om utmaning gällande cafeverksamhet, telefonväxel och vakt
mästeri KS 2010-10-18 § 142 
Tj änsteskrivelse 2012-02-01. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 45. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1101 
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KS § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

KS 2008/27 

Utskottet tillstyrker att någon konkurrensutsättning inte sker under perioden 
2012-2015, i enlighet med förvaltningens fårslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Synpunkter redovisas på beslutsfårslagets formulering, som enligt Tomas 
Alm (FP) och Carina Lund (M) kan innebära att ärendet inte kan tas upp på 
nytt, under iImevarande mandatperiod. 

Ordförande konstaterar att endast utskottets fårslag till beslut fåreligger. Ef
ter prövning av detta, konstateras att styrelsen beslutar i enlighet med ut
skottets fårslag. 

Emot beslutet reserverar sig Tomas Alm (FP) och Carina Lund (M). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att inte planera för att genomfåra någon konkurrensut
sättning av styrelsens verksamheter under perioden 2012-2015. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets utvecklingsstrateg 

JUdi
RE 

I j; I (11/ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1101 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 58 KS 2011/58 

Medlemsdialog med företrädare för Regionförbundet Uppsala 

Sammanfattning 
Regionförbundet ansvarar bland annat för att leda och samordna det regio
nala utvecklingsarbetet i Vid dagens sammanh'äde redovisas förbundets för
slag till regional utvecklingsstrategi bland am1at redovisar förslag på utveck
ling inom områdena "illliovativ region", "växande region", "kompetent re
gion" samt "attraktiv region". 

Länets kommuner inbjuds att redovisa synpunkter på strategin. Noteras vik
ten av att det i yttrandet frmngår dels vilka konkreta åtaganden och målsätt
ningm' som kommunerna ställer sig positiva till. 

Förslaget överlämnas till kommunen för yttrande senast 2012-09-17. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning av förslag till regional utvecklingssh'ategi för Upp
sala län. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar dels att notera länmad infol1nation samt dels att 
kommunens yttrande över regional utvecklings strategi för Uppsala län,. 
ska vara förbundet tillhanda senast 2012-09-17. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 59 KS 2012/18 

Information om hur medel från Delegationen för hållbara städer, 
ska användas 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen konstaterade, i samband med beslut i ärendet, 2012-3-05, 
§ 36, att Delegationen för hållbara städer tilldelat kommunen 150 000 kro
nor i bidrag för att genomföra en "studie av kreativa parkeringslösningar för 
ett minskat parkeringsbehov". Detta kopplat till arbetet med planprogram
met för Bålsta centrum. 

Vid samma tillfälle beslöts att uppdra till förvaltningen, att i samband med 
styrelsens sammanträde 2012-04-10, informera om hur beviljade medel ska 
användas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 36 

- Arbetsutskottets beslut 2012-03-20, § 47. 

Utskottets överlämnar ärendet till styrelsen med konstaterandet att informa
tionen ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Konmlunstyrelsens hantering av ärendet: 

Vid dagens sannnanträde noteras att beviljade pengar ska användas för en 
studie/utredning av "kreativa parkeringslösningar" innebärande prov med att 
ge samåkande fÖliur till parkeringsplatser till exempel i anslutning till pen
deltågs-/busstationen, Bålsta centrum. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1103 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 60 KS 2011/44 

Beslut om att avbryta arbetet dels med planuppdrag samt dels 
med intentionsavtal avseende Skipark 360 samt att gå vidare 
med planering för industri- handels- och kontorsverksamhet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat dels med att sammanställa ett 
förslag till intentionsavtal gällande mellan kommunen och Skipark 360, 
samt dels med att upprätta två alternativa detaljplaneprogram för markom
rådet Dragelund. Ett för verksamheter såsom industri, handel och kontor 
(Alternativ l) och ett för inomhusskidanläggning med kompletterade verk
samheter (Altemativ 2), KS 2010/§160 samt KS 201l/§19. 

I samband med KS 2012-03-05, § 24, noterades att Skipark 360 ansökt om 
frivillig likvidation och att en ny affårsplan inte har presenterats. 

Med den bakgmnden är det förvaltningens uppfattning att det inte längre 
films förutsättningar för att arbeta vidare vare sig med delar av, eller projek
tet i sin helhet. 

Förvaltningen föreslår därför att arbetet med intentionsavtalet och detaljpla
neprogranunet, med alternativet inomhusskidanläggning med kompletteran
de verksamheter (Alternativ 2), avbryts. Förvaltningen föreslår att det ska 
arbetas vidare med ett detaljplaneprogram för verksamheter såsom industri, 
handel och kontor (Alternativ l). 

Beslutsunderlag 
KS 2010/§160 
KS 201l/§19 
Tjänsteskrivelse 2012-03-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 48. 

Utskottet tillstyrker dels att samarbetet med Skipark avbryts och dels att den 
fYsiska planeringen inom det aktuella Olmådet, inriktas mot industri- han
dels- och kontorsverksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att avbryta arbetet med detaljplaneprogrammet för 
markOlmådet Dragelund, för en inomhusskidanläggning med komplette
rande verksarnheter (Alternativ 2) och därmed upphäva del av tidigare 
fattat beslut 2011-02-07 KS § 19. 

2. Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet med att upprätta detaljplanepro
grannnet för markOlmådet Dragelund, för verksamheter såsom industri, 
handel och kontor (Alternativ l). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.1124 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 60 KS 2011/44 

3. Styrelsen beslutar att avsluta arbetet med att sammanställa och teckna ett 
intentionsavtal mellan kommunen och Skipark 360 och dämled upphäva 
tidigare fattat beslut 2011-05-23, KS § 78. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1124 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 61 KS 2011/107 

Detaljplaneprogram för Bålsta centrum - samråd samt förslag 
om utökning av programområdet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2008 att ge förvaltningen i upp
drag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Bålsta centrum. 

PIanOlmådet är placerat utmed Stockholmsvägen i centrala Bålsta och är ca 
30 ha. 

Bålsta centrum är kOlmnunens hjärta. Här films ett utbud av offentlig och 
kommersiell service, kultur och fritidsaktiviteter. Området är idag relativt 
lågt exploaterat men med stora byggnader som centrumbyggnaden och is
hallen med tillhörande markparkeringar. I Bålsta pendlar ca en tredjedel av 
de boende dagligen vilket imlebär att många mämuskor rör sig i området, 
framförallt kring busstorget och järnvägsstationen. Inom planområdet finns 
det endast ett fåtal bostäder vilket gör att det blir relativt folktomt på kvällar. 
Delar av onn-ådet saknar idag gällande detaljplaner. 

Programförslaget för "Bålsta centrum från tätort till stad" föreslår en ny 
markindelning för stadsbebyggelse. Den nya strukturen möjliggör en väsent
ligt intensifierad markanvändning i Olmådet och ger plats för torg och par
ker samt ett stort antal nya bostäder, butiker, kontorslokaler samt andra ty
per av verksamheter. Jänwägsstationen och busstorget föreslås få en ny ut
formning med ett resecentrum och nytt entretorg. Programförslaget har en 
finmaskig gatustruktur som ger ökad tillgänglighet till centrum och statio
nen. 

Det finns flera skäl till att förtäta cenuumet. Här finns plats för ett stort antal 
bostäder i ett mycket attraktivt läge, nära till centrum och kollektivtrafik. Ett 
viktigt delmål med tillskapandet av nya bostäder i ollll"ådet är att göra det till 
ett mer levande och tryggare centrum vid alla dygnets timmar. Därtill möj
liggör en tät bebyggelse i centrumnära läge, med tillgång till service och 
kollektivttrafik inom gångavstånd, en hållbar stadsutveckling med minskat 
bilberoende och effektivt nyttjande av mark som till stora delar redan är ian
språktagen. 

Detaljplaneförslaget stämmer överrens med den fördjupade översiktsplanen 
för Bålsta, antagen 2010, som anger fÖliäuling med bostäder i Olmådet. 

I samband med beslut om saJmåd föreslås även avgränsningen för pIanom
rådet att utökas med fastighetema Bålsta I :543 samt del av Bålsta I :614 där 
det idag films en bank samt en färghandel. Fastigheterna angränsaJ· till sta
tionsrondellen och utformas med fördel i sambaJld med detaljplanepro
grammet för Bålsta centrum. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 61 KS 2011/107 

Beslutsunderlag 
Detaljplaneprogram för Bålsta centrum från tätort till stad, daterat mars 
2012. 
Flygfoto med förslag till avgränsning av detaljplaneprogram för Bålsta 
centrum, daterat 2012-03-05 
Tjänsteskrivelse 2012-03-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 49. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag om utökat Olmåde och samråd. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. , Styrelsen uppdrar till förvaltningen att smmåda förslag till detaljplane
program för Bålsta centrum. 

2. Styrelsen godkänner den utökade avgränsningen av plmlOlmådet för de
taljplaJ1eprogrammet för Bålsta centrum (utökning: Ett onnåde i anslut
ning till SparbaJ1kens lokalisering). 

Beslutsexpediering 
Plmlavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20121126 



rnl ~ HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 62 KS 2012/11 

Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Trygghetsboende 
Dalaängen - Beslut om samråd 

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
serviceboende i tre våningar. Gällande detaljplan tillåter endast två 
våningar. 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation för konununstyrelsen 
2012-01-27 beslutat att planarbete för mbricerad planändring får påböljas. 

DetaljplaneOlmådet är delvis utbyggt med äldreboendena Dalängen och 
Solärlgen. Det finus kvar obebyggd planlagd mark söder om äldreboendena, 
på denua del föreslås planärldringen gälla. 

Gällande detaljplan heter detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalärlgen. Detaljplanen tillåter markanvändningen bostäder och skola. Det 
högsta tillåtna våningsantalet är två. Detaljplanen omfattar fastighetema 
Väppeby 7:221, 7:222, 7:223, 7:229. 

DetaljplaneOlmådet har svåra geotekniska fömtsättningar. Ytterligare en 
våning bedöms inte påverka marken. Bedömningen har skett i samråd med 
en geoteknisk expert. Planavdelningen bedömer att trevåningshus inte 
kommer att påverka landskapsbilden negativt. Planavdelningens förslag till 
beslut är att godkänna att förslaget skickas ut på samråd. 

Ändringen av detaljplanen är liten och handläggs med enkelt planIörfarande, 
genom tillägg till befintlig detaljplan. Detaljplaneändringen finansieras av 
beställaren. 

Beslutsunderlag 
Karta över område som berörs av förslaget på ändring, daterad 2012-02-
08 
Förslag på ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende 
Dalärlgen 
Utdrag ur gällande detaljplan, laga kraft 2005-08-08 
Arbetsntskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 50. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESll'RKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §62 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-04-10 

KS 2012/11 

1. Styrelsen beslutar att redovisat förslag på ändring av detaljplan för 
Väppeby 7:218, Äldreboende Dalängen, godkänns för samråd. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTiRKNING Nr2012.1129 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 63 KS 2010/87 

Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fastställde 2012-03-05, § 33, en policy för en priorite
ringsordning för pågående arbete med planprogram och detaljplaner. 

En aktuell redovisning ska anmälas till kommunstyrelsen, vid varje sam
manträdestillfålle. 

Föregående redovisning skedde i samband med styrelsens sanunanträde 
2012-03-05. 

KOl1Ullunstyrelsen beslutade om ny policy för prioritering av detaljplaner 
den 5 mars 2012. 

Planavdelningen redovisar följande förändringar i arbetsordningen, med ut
gångspunkt från föregående redovisning: Detaljplanen för Hjalmars väg 
flyttas till vilande planer. Ärendet kommer att tas upp till kommunstyrelsen 
för avstämning. Tillägg till detaljplan för Dalängen har flyttats till de aktiva 
planerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012 03-05. 
Prioritering av detaljplaneprogram, 2012-03-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 51. 

Utskottets tillstyrker förvaltrllngens prioriteringsförslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för detaljplaner, daterad 
2012-03-05. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 64 KS 2012/26 

Beslut om samverkansavtal med Tryggare Uppsala län 

Sammanfattning 
Tryggare Uppsala län syftar till att samordna det lokala brottsförebyggande 
och brottsofferstödjande arbetet i länet och möjliggöra reell samverkan mel
lan o lika aktörer. 

Visionen är att människor och företag skall vilja etablera sig, stanna, ntveck
las och trivas här. 

Det övergripande målet med Tryggare Uppsala län är att minska brottslig
heten och öka tryggheten i länet och säkerställa att de som utsatts för brott 
får relevant stöd, hjälp och skydd. 

Syftet med konceptet: 
• tydliggöra roller, mandat och befogenheter i det trygghetsskapande 

m·betet mellml myndigheter och mellan ideella orgmllsationer och 
andra aktörer i lokalsamhället 

• smula det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet utifrån 
kunskapen om brottens beskaffenhet 

• kraftsmula länets resurser och rikta dessa mot vissa strategiska brott 

Åtagandena i detta avtal innebär att: 
- bidra med 30 000 kronor per år till konceptets budget 
- medverka i styrgrupp och sprida infOlmation om konceptet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal mellan Håbo kommun och Tryggare Uppsala län. 
Verksamhetsplan får år 2012 - Tryggare Uppsala län 
Tjänsteskrivelse 2012-02-15 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 55. 

Utskottet tillstyrker att avtalet tecknas enligt förvaltningens förslag. 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS §64 KS 2012/26 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkfuma redovisat samverkansavtal mellan kommu
nen och Tryggare Uppsala Län. Avtalet löper under perioden 
2010-01-01- 2012-12-3l. 

2. Styrelsen beslutar att avgiften för deltagandet - 30000 kr per år - finan
sieras från styrelsens konto för medlemsavgifter. 

3. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, att underteckna av
talet. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS §65 KS 2006/64 

Beslut om justering av gällande beslut om firmatecknare för 
dels kommunstyrelsens verksamheter och dels kommunöver
gripande frågor 

Sammanfattning 
Nu gällande ordning, beslutades av konununstyrelsen 2011-02-07, § 7. 

De förändringar som skett SedaIl dess är: Thomas Lindström (S) haI· avgått 
som ledaIllot och vice ordförande i kommunstyrelsen och efterträtts av LaI·s
GöraIl Bromander (S) 

Kommundirektörens förordnade har övergått från ett tillfälligt sådant till ett 
ordinarie förordnaIlde. 

Ändrad titel för Clas J aIlsson till utvecklingsstrateg. 

Ny medaI·betaI·e, HåkaIl Beliiisson, stabschef. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 7 
Tjänsteskrivelse 2012-03-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 52. 

Utskottet tillstyrker redovisade förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,115Q 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 65 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

KS 2006/64 

1. Styrelsen beslutar att till fimmtecknare för kommunstyrelsen och kom
munövergripande frågor utse: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 
• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S), styrelsens vice 

ordförande Lars-Göran Bromander (S), kommundirektör Per Kjel
lander, ekonomichefVipul Vithlani, utvecklingsstrateg Clas Jansson 
och stabschef Håkan Bertilsson, två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S), styrelsens vice 
ordförande Lars-Göran Bromander (S), koml11undirektör Per Kjel
lander, ekonomichefVipul Vithlani, utvecklings strateg Clas Jansson 
och stabschef Håkan Bertilsson, var för sig i förening med en av föl
j ande: KOl11munsekreterare Hans N ordstedt, inköpschef Katariina 
Virkkunen eller personalchef Tmja Dahlin. 

2. Styrelsen beslutar att ovanstående gäller tills vidm·e. 

3. Styrelsen upphäver dänned tidigm'e beslut i ärendet, 2011-02-07, § 7. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsrätten - för bevakning av beslutets lagakraftvilmande 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS §66 KS 2012/31 

Beslut om sommarjobb för ungdomar år 2012 

Sommaren 2011 sökte 293 ungdomar till sommarjobb inom kommunens 
verksamheter. Av dessa erbjöds 145 ungdomar arbete. Lönekostnaden för 
dessa ungdomar blev 921 396 sek inkl personalomkostnader. 

Varje förvaltning har ansvarat för sina egna sommarjobb. V mje förvaltning 
har också ansvarat för egna handledare till dessa sommarjobb. 

Intresserade ungdomar får från slutet av mars och frmn till slutet på april 
anmäla sitt intresse till sonnnmjobb. Sommmjobben fördelas sedan ut i må
nadsskiftet maj/juni. 

Varje sOlmnaljobb omfattar 80 timmar som fördelas över två veckor. 

Utöver kOlmnunens förvaltningar hm· Håbo marknad under 2011 erbjudit 21 
stycken ungdomar möjligheten att delta i sOlmnarlovsentreprenörel11a. 

Det är av vikt att konununen fOlisätter att erbjuda ungdomm· sOlmnmj obb. 
Huruvida alla som önskar ska erbjudas sonunarjobb beror mer på de till
gängliga jobbens hmehåll än på den ökade kostnaden Smntliga förvaltningar 
uppger att det råder svårigheter redan idag att finna meningsfulla arbetstill
fällen och vid en alltför stor ökning finns risken att en negativ bild sprids av 
ungdomar som upplever sitt sommmjobb som meningslöst. 

Förvaltningmua erbjuder inför år 2012 följmlde antal arbetstillfällen, innebä
rande, jänlföli med föregående period, en viss ökning av antalet: 
Miljö- och teknikförvaltningen 65 st 
Bildningsförvaltningen 35 st 
Skolförvaltningen 25 st 
Socialförvaltningen 35 st 
KonmlUnstyrelsens förvaltning 5 st 
Håbo marknad 3 O st 
Totalt föreslagna sommaljobb 195 st 

Aldergruppen utökas med 18-åringar då kontanthantermgen i sonmlar
kioskel11a kräver den åldergruppen .. Sonunmjobb är sökbaJi för dem som 
fyllt eller fyller 15 år hman jobbet stmiar. Översatt i årskurser så blir det 
årskurs 8 och 9 i grundskolan samt alla årskurser i gynmasiet. Därmed så 
följer kommunen Arbetsmiljöverkets regler om åtta tinunm·s arbetsdag och 
om minst fyra veckors sonnnarlov. 

Håbo kOlmnun fortsätter att ekonomiskt stödja Håbo Mm·kuad i deras enga
gemmlg med sonunm·lovsentreprenörel11a. 

JUöfl. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §66 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2102-02-23 

KS 2012/31 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 201203-20, § 46. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att 195 somll181jobb erbjuds till åldersgruppen 15 år 
tom 18 år under sommarlovsperioden år 2012. 

2. Styrelsen uppmanar Håbo Marknad AB, att bolaget erbjuder ungdoll181' 
30 platser som sOlmnarlovsentreprenörer. Styrelsen delfinansierar denna 
verksamhet med 150 000 sek. 

Beslutsexpediering 
Stabschef, kommunkansliet 
Håbo Marknads AB 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §67 KS 2010/98 

Fortsatt beredning av översynen av den politiska organisatio
nen 

Sammanfattning 
I samband med arbetsutskottets sammanträde 2012-02-21, betonades vikten 
av att partierna med tydlighet redovisar uppfattningar om utökad delegation 
som en följd aven eventuell organisation med fårre nämnder. Det senare har 
berörts bland annat i samband med en föredragning från Töreboda kommun, 
som genomfört en sådan organisationsförändring. Frågan om partiernas in
ställning till ökad delegation har stor betydelse för det fortsatt utredandet av 
kommunens framtida politiska organisation. 

Kommundirektören redovisar att mängden av delegationsbeslut uppgår i dag 
till mellan 600 till 700 beslut årligen. En förändrad organisation med fårre 
nänmder bedöms medföra ytterligare ca 150 delegationsbeslut. 

Noteras följande från styrelseledamöter: 

Carina Lund (M), Sven Svanström (Båp), Tomas Alm (Båp) och Lars
Göran Bromander (S) ställer sig tveksam till en utökad delegering av be
slutsrätten. 

Cln'istian Ghaemi (MP) meddelar att det är önskvärt att minska delegations
beslutens antal, jämfört med nuvarande ordning. 

Göran Eriksson (C) ställer sig positiv till utökad delegering om detta är 
nödvändigt för en organisation med färre nänmder och en utökad kommun
styrelse, jämfÖli med nuvarande organisation. Eriksson (C) förordar att frå
gan om tillfålIiga beredningar, utreds. 

Tomas Alm (FP) föreslår att antalet ledamöter i nänmderna ska utökas. Det
ta för att uppnå en bredare bas för nämndernas beslutande. Kommunens 
båda utbildningsverksamheter bör samordnas under en nämnd. Kultur- och 
fritidsfrågor bör prioriteras i högre utsträckning än för närvarande. Alm (FP) 
uppfattar tilWllliga beredningsgrupper som projektinsatser som inte påver
kar organisationsbilden. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2012-02-21, § 20. 

Ordföranden uppmärksammar på att styrelsen tidigare utsett styrelsens ar
betsutskott, att vara styrgrupp för den pågående översynen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §67 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-04-10 

KS 2010/98 

1. Styrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att inbjuda samtliga 
gruppledare i fullmäktige till diskussion om konnnunens framtida poli
tiska organisation, bland annat med utgångspunkt från vid dagens sam
manträde noterade synpunkter. 

Beslutsexpediering 
KOll1ll1undirektören 

7JFt 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr 20121088 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §68 KS 2012/30 

Redovisning aven rapport från SKL, med redovisning av kon
sekvenser av ett eventuellt läns- och landstingsbyte för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
I sarnband med arbetsutskottets sammanträde 2012-03-20, § 44, redovisar 
kommundirektören rapporten. Rapporten är beställd hos SKL mot bakgrund 
av utredningar om regionindelning av landets kommuner ochlandsting. 
Rapportens syfte är att belysa förutsättningarna för och konsekvenser av ett 
läns- och landstingsbyte för kommunen. 

Av utredningens sanmlanfattning framgår i huvudsak följande: 

Mot bakgrwld av vad som redovisats kan utredningen inte dra någon annan 
slutsats än att en indelningsändring har mycket liten inverkan på landsting
ens ekonomi och detta gäller såväl Stockholms som Uppsala läns landsting. 
De ekonomiska effekterna aven indelningsändring handlar om motsvarande 
+- 3-5 öre på skatten. 

Utjänmingssystem gör att de båda landstingen ska kunna erbjuda sina invå
nare "sannna standard till sannna pris" oavsett om det sker en indelnings
ändring eller ej. 

En indehlingsändring som innebär att Håbo kommun överförs från Uppsala 
län och landsting till Stockholms län och landsting strider således inte mot 
indelningslagens intentioner om acceptabla förändringar vad beträffar lands
tingens ekonomi. 

Håbo konmmns ekonomi påverkas inte heller aven eventuell indelningsänd
ring men däremot påverkas den förvärvsarbetande befolkningen. För skatte
betalarna i Håbo kOlnnlwl blir den eventuella indelningsändringen käJmbar 
eftersom det handlar om en skattehöjning på cirka 1,22 procentenheter. 

För de inkomsttagare som dagligen pendlar med pendeltåg till Stockholm 
blir dock den totala ekonomiska effekten något mindre eftersom en sänkt 
reskostnad (ett SL-kOli för 790 kronor i stället för 1160 kronor med det nu
varande Bålstatillägget) bidrar till att reducera effekten av skattehöjningen. 

Någon ytterligare utredning om eventuell förändrad landstingstillhörighet, 
äJ· för närvarande inte aktuell. Detta då frågan om regionindelningen inte 
heller är aktuell för närvamade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 68 KS 2012/30 

Beslutsunderlag 
Utredning - Håbo kommun till Stockholm län och landsting - fårutsätt
ningar och konsekvenser, 2012-02-28 
Arbetsutskottets beslut 2012-03-20, § 57. 

Utskottets beslöt, vid samma tillfälle, att överlänma rapporten till styrelsen, 
får kännedom. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Styrelsen noterar att frågan om Håbo kOlmnun eventuellt ska ansöka om att 
ingå i ett almat landsting, ska beredas genom ingående utredningar och sam
råd med kommunens invånare. Frågan är om ett byte av landsting är får när
varande inte aktuell för någon fortsatt diskussion. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar länmad information. 

2. Styrelsen beslutar att frågall är om ett byte av lalldsting, får närval'ande 
inte är aktuell får någon fortsatt diskussion. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §69 KS2011/15 

Avsägelse och fyllnadsval till ungdomsrådet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt ledamöterna i ungdomsrådet. 

Max Parkkonen har avsagt sitt uppdrag som ersättare i ungdomsrådet för 
Slottsgården. 

Fritidsgården i Skokloster har den 27 mars 2012 valt Anna Droga som ersät
tare i ungdomsrådet att representera Slottsgårdens fritidsgård. 

tt Anna Droga går in som ersättare i ungdomsrådet för Slottsgården imleva
rande mandatperiod från och med den 27 mars 2012. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-03-28. 

Kommunstyrelsens Beslut 

1. Styrelsen noterar att Max Parkkonen avsagts sig uppdraget som ersättare 
i ungdomsrådet. 

2. Styrelsen utser Anna Droga till ny ersättare i ungdomsrådet efter Max 
Parkkonen. Beslutet gäller fr·ån och med 2012-03-27. 

Beslutsexpediering 
Barn- och ungdomskoordinator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 70 KS 2011/27 

Skol nämndens begäran om att erhålla pengar som är reservera
de under kommunstyrelsen, för insatser inom skol nämndens 
verksamheter 

Sammanfattning 
I samband med fullmäktiges beslut om att fastställa budgeten för år 2012, 
reserverades medel för skolnämndens verksamheter under kommunstyrel
sen. Syftet med detta var att skolnämnden, efter redovisning av hur pengar
na ska användas, ska kUlllla rekvirera dessa från styrelsen. 

Av skolnämndens beslut 2012-02-20, § 5, framgår följande: 

"Skolförvaltningen har i tjäusteskrivelse från den 11 oktober 2011 redogjort 
för förvaltningens behov av ekonomiska medel för att minska barn
gruppemas storlek i fritids- och förskoleverksamhetema, leda projektet 
"Skollyftet" samt till att stärka insatser för barn i behov av särskilt stöd. Till 
tjäusteskrivelsen bifogades plan för satsningen under perioden 2011-2014. 

Förvaltningen föreslog i första hand att skolnämnden skulle besluta att äska 
4050 tkr ur medel ställda till kommunstyrelsens disposition för 2012 för att 
bibehålla påbörj ad nivå på satsning. 

I andra hand föreslog förvaltningen att skolnämnden skulle besluta om att 
äska medel om upp till ytterligare 3 950 tkr för att öka nivån på satsningen. 

Vid skolnämndens satmnanträde den 7 november 2011 (§ 76) beslutade 
skolnäumden att åtenernittera förslaget om ytterligare satsning om upp till 
ytterligare 3 950 tkr. 

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge gör skolförvaltningen be
dömningen att den ökade satsningen inte kan finansieras av konnnunstyrel
sen under 2012, varför äskandet om ytterligare upp till 3 950 tkr dänned 
återtas." 

Skolnätmlden har i ett tidigare beslut 2011-11-07, § 76, begärt att få ta del 
av 4 050 tkr som är reserverade under kommunstyrelsen. Detta för att bibe
hålla nivån på den satsning på delar av nä11l11dens verksamheter som påbör
j ades under år 2 011. 

Beslutsunderlag 
Skohläl11l1dens beslut 2011-11-07, § 76 
Skolnärmldens beslut 2012-02-20, § 5 
Tjänsteskrivelse 2012-03-12 
Arbetsskottets beslut 2012-03-20, § 56 
Tjänsteskrivelse 2012-03-20. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.11QO 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

KS 2011/27 

I samband med utskottets behandling av ärendet, 2012-03-20, noteras föl
jande i samband med föredragningen: 

Företrädare för skolförvaltningen redovisar att pengarna, 4050 tkr, ska an
vändas till fö lj ande : 
Minska barngmpper i fritidsverksamheten 
Minska barngmpper i förskoleverksamheten 
Förstärkta insatser mot barn i behov av särskilt stöd 

Utskottet noterade att skolförvaltningen till kommunstyrelsen, ska inkomma 
med en skriftlig redogörelse över dels hur nämnden vill fördela pengarna på 
olika verksamheter och dels vilka effekter av detta som förväntas uppnås. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av ärendet, föreligger ett förtydligande 
från skolförvaltningen över hur pengarna är ska användas. Redovisningen 
kompletterar den i utskottet lämnade informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att 4 050 tkr av reserverade medel, överförs till skol
nämnden för bibehållande av nivån på den satsning på delar av nämn
dens verksamheter som påbörjades under år 2011. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1100 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2012/35 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Under perioden 2010-2011 inlänmades tre medborgarfårslag om uppförande 
av hundrastgårdar. 

Föreligger miljö- och tekniknänmdens kompletterade beredning av dessa 
ärenden där nämnden uttalar en målsättning att prioritera byggande aven 
rastgård inom Bålsta tätort, under år 2013. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att ärendet återremitteras till miljö- och tekniknämllden för under
sökning av möjlighet till extem finansiering och drift av hundrastgårdar. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, konstaterar 
ordfåranden att styrelsen beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 
tekniknänmden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 79 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 82 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 13 8 
Tjänsteskrivelse 2012-03-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 64 
Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till miljö- och tekniknäJml
den för undersökning av möjlighet till extem finansiering av investering 
och drift av hundrastgårdar. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1258 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS §72 KS 2012/32 

Redovisning av synpunkter inkomna till nämnderna för redovis
ning i samband med årsbokslut 2011 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om kom
munens verksamheter som dagligen konnner in från kOlllinuninvånarna tas 
tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkonma synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i sam
band med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunk
ter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag frånjanua
ri - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-december sam
tidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nännlderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och be
slut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för dis
kussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport 2011-01-01 - 2011-12-31, daterad 2012-03-14 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 54. 

Utskottet tillstyrker ett godkällilande av rapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten över inkomna synpunkter gäl
lande styrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rappOlien delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.11?2 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 73 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

KS 2012/36 

Arsredovisning för år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter 

Åreredovisning för år 2010 gällande kommunstyrelsens verksamheter, före
ligger. 

Beslutsunderlag 
Åreredovisning får år 20 Il gällande kommunstyrelsens verksamheter 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-20, § 83. 

Utskottets tillstyrker ett godkännande av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2011, gällande kom
munstyrelsens verksamheter. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1170 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 74 KS 2012/36 

Arsredovisning för år 2011 samt ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt år 2011 till år 2012 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extermedovisning. I la
gen finns bestämmelser om årsredovisningen. KOlllinunstyrelsen ansvarar 
enligt k0111111nnallagen får årsredovisningen. 

K0111111unen har upprättat årsredovisning för år 2011, samt förslag till om
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2012. 

Årets resultat för hela kOlllil1unkoncernen blev 31,7 mkr, vilket var en klar 
förbättring från året innan. Av koncernens resultat fick kommunen, exklusi
ve bolagen, ett resultat på 29,71nkr vilket var 3,4 procent av skatteintäkterna 
och dessutom drygt 18 mkr bättre än budgeterat. Ett par orsaker är högre 
skatteintäkter än väntat och lägre räntekostnader än beräknat. Nämnderna 
redovisade tillsammans ett underskott på 2,5 mkr varav miljö- och teknik
nänmden hade det största relativa underskottet mot budget, 5,5 procent. 

Förbrukningen av investeringsanslag uppgår till 98,5 mkr mot budgeterade 
ca 132,4 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten på 33,8 mkr, varav på
gående investeringsprojekt på 33,6 mkr begärs ombudgeteras till år 2012 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2011 
Nänmdsbeslut 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 58. 

Utskottet tillstyrker att ärendet överlämnas till kOlllinullstyrelsen för fortsatt 
behandling. 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 74 KS 2012/36 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen for år 2011 till kom
munens revisorer. 

2. Styrelsen överlfumm' följande förslag till fullmäktige, för ställningsta
gande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av årsredovis
ning för år 2011 

• Fullmäktige godkänner ombndgetering på 33 600 tkr av pågående 
investeringar till år 2012, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 7 393 tkr 
Skolnämnd 95 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 18 452 tkr 
Vattenverket 7 660 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1174 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 75 KS 2011/132 

yttrande över överklagad detaljplan för Frösundavik etapp 1 

Sammanfattning 
Detaljplanen for Frösundavik etapp I antogs av kommunfullmäktige den 13 
juni 2011. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats av Naturskyddsfö
reningen samt flera fastighetsägare utanför planområdet. Länsstyrelsen av
slog överklagandena den 18 oktober 2011. Länsstyrelsens beslut har över
klagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är den in
stans som har ersatt regeringen som nästa överklagandeinstans. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att yttra sig över över
klagandena. Plan- och utvecklingsavdelningen ställningstagande är att det 
inte finns fog for överklagandena och att planens antagande bör kvarstå. 
Kommunen yrkar således i forsta hand att Mark- och miljödomstolen fast
ställer den antagna planen. Om Mark- och miljödomstolen skulle konllna 
fram till att den antagna planen ska ändras eller upphävas i viss del foreslår 
Plan- och utvecklingsavdelningen att detaljplanen får upphävas vad gäller 
den del som markerats med rött på till ärendet hörande karta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till: Yttrande enligt foreläggande över målnunnner P 6285-11, 
detaljplan får Frösundavik, etapp 1, Bålsta tätOli, daterat 2012-04-04 
Kartbilaga till yttrandet, daterad 2012-04-04 
Tjänsteskivelse 2012-04-04. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkäJma föreslaget yttrande. 

2. Fullmäktige medger att detaljplanen får upphävas vad gäller den del som 
markerats med rött på till äJ·endet hörande katia. 

3. Fullmäktige forklat·ar beslutet som omedelbati justerat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-04-10 

KS 2012/33 

Förslag till ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst -
slopad avgift för medresenär i samband med färdtjänst 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår i samband med genomförd översyn av riktlinjema 
för fardtjänst, att fardtjänstberättigads medresenär får medfölja, utan avgift. 
Enligt gällande ordning får medresenär betala samma avgift som den fard
tjänstberättigade, nämligen 25 % av taxameterbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-02-28, § 21 

- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-20, § 60. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar genom ändring i riktlinjer för fardtjänst och riks
fardtjänst, följande: Medresenär får följa med utan någon kostnad för 
denne, men eventuellt ytterligare medresenärer betalar sanuna avgift 
som den fardtjänstberättigade. 

2. Fullmäktige beslutar att detta gäller från och med 2012-06-01 och 
tillsvidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1205 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 77 KS 2011/176 

Redovisning av beredd motion med förslag om att färdtjänstbe
rättigads medresenär ska få medfölja till reducerad alternativt 
ingen kostnad förmedresenären, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att: 

• i de fall en fårdtjänstberättigad resenär, får sin aktivitet på resmålet har ett 
berättigat behov av assistans från en medhjälpare, också skall få medtaga 
denne medhjälpare på resan utan extra avgift alternativt till en reducerad av
gift motsvarande avgiften för kollektivtrafiken." 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 128, motionen till socialnämnden 
får utredning. 

Av socialnämndens yttrande 2012-02-28, § 20, framgår att näinndens för
valtning utrett alternativa fårslag på hur kostanden får medresande kan re
duceras. Nämnden kOl1Uner att i särskilt ärende om nya riktlinjer för fård
tjänst och riksfårdtjänst, föreslå fullmäktige besluta att fårdtjänstberättigad 
person har rätt att från och med 2012-06-01, ta med en medresande, utan ex
tra kostnad. Nänmden anser, med hänvisning till denna redovisning, att mo
tionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP). 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 128 
Socialnänmdens beslut 2012-02-28, § 20 
Tjäilsteskrivelse 2012-02-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 59. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 78 KS 2011/83 

Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordföran
deskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår dels att fullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen 
att bereda frågan om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i be
redningen samt dels att demokratiberedningen ska granska hur den politiska 
makten utövas." 

Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 89, motionen till beredningen för 
utredning. 

Kommunkansliets yttrande med förslag till beslut som redovisades till de
mokratiberdningen: 

Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om direktiv 
för beredningens uppdrag och imiktning. Av förslaget framgår att bered
ningens uppdrag ska vara imiktat mot att vitalisera och bidra till utveckling
en av kommunfullmäktiges funktioner och arbetssätt samt att i övrigt ut
veckla demokrati, medborgardialog och inflytande. 

Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommunallagen, till uppgift 
att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nfullildernas verksam
hetsOlmåden. Revisorerna prövar om verksamheterna sköts på ett fuldamåls
enligt sätt, om räkenskapema fu' rättvisande och om den intema kontrollen 
som görs inom nälllildema är tillräcklig. 

Enskilda ledamöter och allmänhet kan genom direktkontakt med revisorer
na, påpeka de fel och brister inom nämndernas och fullmäktiges verksamhe
ter. 

Förvaltningen bedömer dfu'för , mot bakgrund av detta, att det inte föreligger 
behov aven tillkOlllinande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt 
stöd för en kontrollverksamhet. 

Förvaltning redovisar inte synpunkter på vilken del av politiken som ska ut
öva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fr'åga för diskussio
ner och bedömningar inom politiken. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Alt 1 : Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag 
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Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens forslag 

Alt 3: Beredningen beslutar att överlämna motionen, att beaktas inom ramen 
for översynen av kommunens politiska organisation .. 

Demokratiberedningen beslöt 2011-11-29, §37, att överlänma ärendet till 
kOl111TIunstyrelsen, utan eget forslag till beslut. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet avstyrker ordforanden de 
ett genomförande under ilmevarande mandatperiod av de forändringar som 
föreslås i motionen. 

Tomas Alm (FP) yrkar bifall till motionens forslag. 

Noteras att Carina Lund (M) anser att, i avvaktan på nu pågående utredning 
av eventuella forändringar av den politiska organisationen, bör inte demo
kratiberedningen sammanträda. 

Ordföranden prövar de båda yrkandena mot varandra, och filmer att utskot
tet avstyrker motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-06-01 
KOl111TIunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 37 
Tjänsteskrivelse 2011-11-21 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2012-03-20, § 61. 

Kommunstvrelsens hantering av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) och Tomas Alm (FP) yrkar att motionens förslag ska bi
fallas. 

Agneta Häggiund (S) yrkar att motionens förslag ska avslås. 

Carina Lund (M) upprepar, tidigare i samband med arbetsutskottets sanl
manträde, redovisad uppfattning om utskottets verksamhet. 

OIlli"Östning 
Ordf oran den föreslår att de två forslagen - bifall och avslag - ska prövas 
mot varandra. Styrelsen godkänner detta och efter Ollli"östning konstateras 
att styrelsen avslår motionen. 
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Emot beslutet reserverar sig Tomas Alm (FP), Carina Lund (M), Joachim 
WesterIund (M) och Göran Eriksson (C). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1207 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÄBO Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

KS § 79 KS 2011/152 

Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att 

"Kommunfullmäktige beslutar: 

• att Skolnämnden och Bildningsnänulden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antirnobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

• att Skolnämnden och Bildningsnämnden återkommer med en kart
läggning samt med förslag på åtgärder." 

Fullmäktig överlämnade 2011-09-26, § 107, motionen dels till bildnings
nämnden och dels till skolnämnden, för beredning. 

Av bildningsnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland all1lat föl
jande: 

"Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användning av progr8111koncept mot 
mobbning, ofta framtagna utan vetenskaplig grund. 

GYlllilasiet och vuxenutbildningen i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. En
heten bygger, så som skolverket rekOlllinenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmälma råd och den systematiska Handlingsplan 
för säkerställande aven kvalitativprocess för framtagande av likabehand
lingsplan/plan mot kränkande behandling för bildningsförvaltningen, som 
vår förvaltnings policy- och styrdokument i frågan. 

I början av varje år genomförs en elevenkät i enlighet med handlingsplanen 
där samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sin skolvardag. Delma enkät är en del av utvär
dering och uppdatering av skolans systematiska arbete för likabehandling 
och mot kränkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% avelevema 
att de inställ11ner helt med påståendet at! de kmmer sig trygga på sin skola. 
21,3 % instmlliner i huvudsak med påståendet, 4,5 % inställliller delvis och 
O % instmlliller inte alls med påståendet. 

En ny kvalitets enkät har just genomfÖlis för 2012. Svaren m' vid nänuldells 
sllillillanträde ämm inte sammanställda." 
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Av skolnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland atmat följande: 

"I och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med ljuli 2011, 
har skolförvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av skol
förvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, kränkatlde 
behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals atmlälningsplikt och huvudmannens (skol
nänmdens) skyldighet att skyndsatnt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beak1as. 

På sanuna sätt som då nuvat·ande gemensanuna mall arbetades fiatn kom
mer man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning och 
de metoder som Skolverket rekonmlenderar att man använder för att nå bäs
ta möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att atwända det webbaserade verktyg som Skolverket, tillsatn
mans med Diskrimineringsombudsmannen, rekommenderar som stöd för ett 
systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skomämnden, som fullgör hu
vudmatmens uppdTag för förskole- och skolverksamheten, som är atlsvarig 
för att verkSatnhete111a lever upp till lagens krav i arbetet mot kränkande be
handling. 

Skolförvaltningen föreslå}" därför att skolnänmden ger förvaltningen i upp
drag att göra en översyn av skolförvaltningens at·bete mot kränkande be
handling. De nya, gemensamma riktlinje111a kommer att delges kommun
fullmäktige för kälmedom. 

För att ge skomämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att verk
Satnhete111a lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade handlings
platler och uppföljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att även in
nehålla rutiner för detta. 

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfullmäktige för kän
nedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden före
slår skolförvaltningen att skolnämnden anser motionen besvat·ad. 

JUrtIARE I _ /~ I 
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Beslutsunderlag 
Motion från Anders Nilfjord (FP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-026, § 107 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-21, § 3 
Skolnämndens beslut 2012-02-20, § 12 
Tjänsteskrivelse 2012-03-13. 
KOlmnuukansliets förslag till beslut: 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 62. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Ordföranden konstaterar att endast utskottets förslag till beslut föreligger 
och efter prövning noterar ordföranden att styrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets avslags förslag. 

Emot beslutet reserverar sig Tomas Alm (FP). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till yttranden dels från bildnings
nämnden och dels från skolnämnden, att motionen ska avslås. 
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Förslag till investeringsbudget för färdigställandet av konst
gräsplanen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 19 dels att fastställa en driftbud
get för planen och dels att åtenemittera frågan finansieringen av nödvändiga 
investeringar för ett färdigställande av anläggningen. 

Ärendet är berett av miljö- och tekniknämnden som i beslut 2012-01-23, § 
4, redovisar förslag till beslut som bland imlebär förslag om att nämndens 
investeringsmedel för år 2012, utökas med 2 396 tkr, för ett färdigställande 
av konstgräsplanen. 

Atenemitteringen föranleddes av vissa oklarheter i beslutsunderlaget. 

Nämnda brister i beslutsunderlaget är tillrättalagda. 

Beslutsunderlag 
KOllUnunfullmäktiges beslut 2011-09-26, §102 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknälllildens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kmlli11unstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 19 
Tjänsteskrivelse 2012-03-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 57 
Tjänsteskrivelse 2012-03-20. 

Utskottet tillstyrker en utökning av miljö- och tekniknämndens invester
ingsbudget, för färdigställande av planen. 

Konnnunstyrelsens hantering av ärendet: 

Ärendet kompletteras med en skriftlig redovisning som belyser frågan om 
bygglovskrav med mera. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kOlllinunfulhlläktige 

l. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknälllildens investeringsbudget 
får år 2012, utökas med 2 396 tkr, för färdigställande av konstgräspla
nen, Bålsta tätOIi. 
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